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Ocazie! Penthouse, sauna și jacuzzi, zonaOcazie! Penthouse, sauna și jacuzzi, zona
Grădina BotanicaGrădina Botanica

ID: ID: 87974AV
Ultima actualizare: Ultima actualizare: 19.04.2023

Cartier: Cartier: Central
Zona: Zona: 

Pret.mp: Pret.mp: 1.987€ 
Rata lunara: Rata lunara: 1.741,72 € 298.000€298.000€

Persoana de contactPersoana de contact

Sergiu PirvuSergiu Pirvu
Senior Broker Partner

+4 0351 455 333

office@blitz.ro

Contact agentieContact agentie

Fix:Fix: +40351455333
Email:Email: office@blitz.ro
Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

CaracteristiciCaracteristici

Numar camere: Numar camere: 3
Suprafata Suprafata utila: utila: 150.00 mp
Numar bai: Numar bai: 2
Nr balcoane: Nr balcoane: 2
Etaj: Etaj: 4 /4

Nr.locuri Nr.locuri parcare: parcare: 2
Tip Tip compartimentare: compartimentare: Decomandat
Vechime Vechime apartament: apartament: Nou

Tip imobil: Tip imobil: Bloc de apartamente
Dotari: Dotari: Modern/lux
Tip Tip finisaj: finisaj: Modern/lux
Material Material constructie: constructie: Beton,
Cărămidă, BCA
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Descriere ofertaDescriere oferta

Va oferim spre vanzare un penthouse complet mobilat și utilat ce a fost conceput cu ajutorul unui designer de interior
care a fost atent și la cele mai mici detalii. In proximitatea zonei exista acces pentru mijloace de transport in comun,
restaurante, magazine, clinici medicale, scoli, licee etc. Apartamentul este situat la etajul 4/4 al unui imobill finalizat in
anul 2021, are o suprafata totala de 150 mp și se afla în apropiere de Grădina Botanica. Remarcabilul penthouse a
fost proiectat la cele mai inalte specificatii, cu tavane inalte, proportii impresionante ale camerelor și un echilibru
minunat de design elegant și caracteristici originale. Dormitorul matrimonial beneficiaza de baie proprie și o sauna cu
panouri de sare de Himalaya ce emana o serie intreaga de elemente folositoare( inhalarea particulelor de sare de
himalaya au un efect curativ asupra sistemului respirator) iar cel de-al doilea dormitor fiind transformat într-un
dressing generos. Zona de gatit este separata de zona de dinning, întreg mobilierul este conceput la comanda,
respectand inaltele standarde de calitate fiind făcut din corian. Livingul are deschidere spre o terasa fermecătoare,
ce va ofera o oaza de calm unde va puteți bucura de momente de relaxare atât în serile calduroase de vara cât și în
cele reci bucurandu-va de un apus minunat din jacuzzi-ul amplasat în aer liber. Și fie ca este vorba de relaxare cu
familia sau de gazduirea prietenilor, terasa ofera spatii de bucurie și armonie, având și o zona de barbeque.

Ratingul oferteiRatingul ofertei 5.05.0 Parerea Parerea AgentuluiAgentului
Locatie

Raport calitate/preț

Facilitati zona

Spatii verzi

Confort

Potrivit unei familii!

ObservatiiObservatii

© BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. © BLITZ. Agentie Imobiliara Craiova. 

Toate drepturile rezervate

Orar :Orar : Luni - Vineri: 8:00 - 17:30 Adresa: Adresa: 
- str. Brestei nr. 26, Craiova

Responsabilitatea pentru corectitudinea si integralitatea informatiilor continute in ofertele agentiei apartine in exclusivitate proprietarilor
sau semnatarilor contractelor de intermediere, in calitate de furnizori ai datelor respective, SC Blitz Network SA neasumandu-si nici o
raspundere in acest sens, inclusiv cu privire la verificarea veridicitatii acestor informatii.


